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KARTA KWALIFIKACYJNA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
Klarowna przyszłość 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
KANDYDATA/KANDYDATKI 

 

PESEL 
 
 

 
 
 

CZĘŚĆ I – OCENA FORMALNA 
 
 

KRYTERIA TAK NIE 

1. Status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo   

2. 

Zamieszkanie w Województwie Małopolskim na terenie 
jednego z powiatów:  brzeskiego, chrzanowskiego, 
dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, 
nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, 
oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, 
m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego. 

  

3. 
 
Wiek 30 lat i więcej 
 

  

4. 

Przynależność do min. jednej z podgrup grupy docelowej 
(osoba z niepełnosprawnościami, kobieta, osoba 50+, 
długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach, 
bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do 
ww. grup) 

  

5. 

Nieuczestniczenie w innym projekcie realizowanym w tym 
samym czasie w ramach RPO WM, w którym przewidziane 
formy wsparcia są tego samego rodzaju lub zmierzają do 
tego samego celu/korzyści dla UP. 
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CZĘŚĆ II – OCENA MERYTORYCZNA 
 

 

 …………………………………………………….                 

                                                                     data i podpis Kierownika projektu 

KRYTERIA 

MOŻLIWA DO 
UZYSKANIA 

LICZBA 
PUNKTÓW 

UZYSKANA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

1. Kobieta 
TAK - 8 pkt, 

NIE – 0 pkt 

 

2. 

Osoba z niepełnosprawnością w 

stopniu lekkim lub znacznym lub 

umiarkowanym i/lub z 

niepełnosprawnościami  sprzężonymi 

i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w 

tym z niepełnosprawnością 

intelektualną i całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi 

TAK – 7 pkt, 

NIE – 0 pkt 

 

3. Osoba w wieku 50 lat i więcej 
TAK - 4 pkt, 

NIE – 0 pkt 

 

4. Osoba o niskich kwalifikacjach 
TAK - 4 pkt, 

NIE – 0 pkt 

 

5. Osoba długotrwale bezrobotna 
TAK – 4 pkt, 

NIE – 0 pkt 

 

6. 
Osoba zamieszkująca na obszarze 

miast średnich 

TAK - 7 pkt, 

NIE – 0 pkt 

 

7. 
Osoba zamieszkująca na obszarze 

objętym programem rewitalizacji 

TAK – 4 pkt, 

NIE – 0 pkt 

 

8. 

Status byłego UP z zakresu włączenia 

społecznego realizowanego w ramach 

osi 9 RPO WM 

TAK – 4 pkt, 

NIE – 0 pkt 

 

Suma uzyskanych punktów  


